Prof. zw. dr hab. inż. Mieczysław Bazewicz (1927-2008)
Społeczność akademicka Politechniki Wrocławskiej pożegnała zmarłego 15 października 2008 r.
profesora Mieczysława Bazewicza.
Profesor Mieczysław Bazewicz urodził się 27 sierpnia 1927 r. w Wiśniewie.
Życie zawodowe związał z wrocławskim środowiskiem naukowym. Kolejne kroki Jego kariery
wyznaczają lata: 1957, gdy został inżynierem elektroniki na Politechnice Wrocławskiej, 1963 – uzyskał
magisterium z ekonomii na Akademii Ekonomicznej, 1969 – doktoryzował się z ekonomii, 1984 –
habilitował się w dziedzinie systemów informatyki na Uniwersytecie w Magdeburgu. W 1988 r. został
profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1993 – profesorem zwyczajnym.
Profesor Bazewicz zajmował ważne stanowiska związane z rozwojem wrocławskiej automatyki
i informatyki. W latach 1955-1958 był kierownikiem zakładu we wrocławskim oddziale Instytutu
Łączności, od 1959 do 1966 – dyrektorem technicznym i głównym inżynierem we Wrocławskich
Zakładach Elektronicznych „Elwro”, a potem, do 1970 r. – dyrektorem Przemysłowego Instytutu
Informatyki i Pomiarów we Wrocławiu. Następnie jako pracownik Instytutu Cybernetyki Technicznej
PWr. (1970-1981) podjął działalność naukowo-dydaktyczną, która przyniosła również wiele
w dziedzinie informatyzacji szkół wyższych. W latach 1981-1997 kierował Zakładem Systemów
Informatycznych w Instytucie Sterowania i Techniki Systemów PWr.
Później pracował też w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. Jako visiting professor wykładał na
renomowanych uczelniach europejskich: niemieckich (Hamburg, Dortmund), brytyjskich (Edynburg,
Cambridge), austriackich (Linz), francuskich i szwedzkich.
Był twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Systems – Journal of Transdisciplinary
Systems Science”, przewodniczącym rady programowej i wydawcą serii Biblioteki Informatyki Szkół
Wyższych oraz kreatorem dorocznej Międzynarodowej Szkoły Naukowej „Information Systems
Architecture and Technologies” (ISAT). Profesor był jednym z twórców polskiej informatyki, zwłaszcza
w zakresie komputerowej komunikacji. Jego główne osiągnięcia dotyczą metod projektowania sieci
komputerowych, reprezentacji wiedzy w systemach informacyjnych oraz rozwoju zasobów wiedzy
społecznej. Jest autorem ponad 200 artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach oraz
prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Spośród Jego 22 książek wymienić
należy przede wszystkim: Metody i techniki reprezentacji wiedzy, Systemy informatyczne w szkole
wyższej i Wizję społeczeństwa ery komunikacji, informacji i wiedzy XXI wieku.
O wysokiej pozycji Profesora w środowisku naukowym świadczy Jego udział w krajowych
i międzynarodowych komitetach i organizacjach naukowych: Komitecie Informatyki PAN, IFIP, ISSS,
IFSR, TNOiK, komitetach IEEE: Systemów i Komunikacji, Systemów i Projektowania Systemów
Informatycznych, Komputer a Społeczeństwo, a także CREIS w Paryżu, Stowarzyszeniu Elektryków
Polskich, Polskim Towarzystwie Cybernetycznym oraz w Polskim Towarzystwie Systemowym, którego
był założycielem i wieloletnim prezesem.
Był też doświadczonym, cenionym nauczycielem akademickim – wychowawcą młodzieży.
Za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i popularyzatorskie wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora
PWr, Ministra Edukacji Narodowej oraz Sekretarza Naukowego PAN. Odznaczony Krzyżem
Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Jesteśmy dumni, że przez ponad 60 lat prof. Mieczysław Bazewicz był członkiem wrocławskiej
społeczności akademickiej. W Zmarłym straciliśmy znanego i cenionego pracownika i organizatora
życia naukowego, wspaniałego nauczyciela, przewodnika i inspiratora działań badawczych
i organizacyjnych studentów.
Straciliśmy wielkiego, niezwykle prawego Człowieka, Kolegę i Przyjaciela.
dr hab. inż. Jerzy Świątek, prof. PWr.,
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